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Plakat  w 1964 roku na zlecenie Opery 

Warszawskiej. Jej dyrektor, Bohdan Wodiczko, 

 w zwyczaju   

twórcom plakatów.   to oni 

specjalistami. W efekcie  postery 

artystyczne i wybitne. Plakat 

   Albana Berga, 

której cenzura ostatecznie nie 

wówczas  Mimo to plakat 

pokazany w 1966 roku na I 

Biennale Plakatu w Warszawie, gdzie 

 medal. Na ulicach   dopiero 

w 1984 roku, kiedy w   wystawio-

no. Rozlepione na  plakaty Lenicy 

  w  tempie – 

to  za kolorami warszawiacy zrywali 

postery i wieszali je w swoich mieszkaniach. 

„Sukces polskiego plakatu  na jego 

  

w  swobodzie artystycznej. 

 plakaty, jakie nie 

Spirulina to  jednokomórkowe, mikroskopijne 

algi powszechnie  w formie 

wysuszonej proszku, jedno z tzw. superfoods. 

Jest najbardziej skoncentrowanym 

substancji  znanym naukowcom. 

Spirulina  naturalnie w zbiornikach 

wodnych strefy zwrotnikowej i tropikalnej, 

hodowana jest   W procesie 

suszenia algi    swoich 

  a ich transport 

pozostawia   

W  z tym pojawia  pytanie, 

czy  jest uprawianie alg w warunkach 

domowych? Okazuje   jest to 

a ten rodzaj hodowli nie  do najbardziej 

skomplikowanych czy 

W uproszczeniu     algi 

do wzrostu   

oraz podstawo-

wych  mineralnych - 

Obcowanie z  algami jest 

Hodowanie ich przypomina nieco 

o  domowe, jednak ta hodowla jest inna, 

jeszcze bardziej organiczna i pierwotna. 

Na ziemi  od 3,5 miliarda lat i jako 

gatunek prawdopodobnie   

 Na festiwalu prezentujemy ekspery-

  

do prowadzenia na   w warun- 

kach domowych.

Czas  krok w  

rozwoju!

 czas, aby  z domów! Spacery 

GDD to okazja do obejrzenia unikatowej 

selekcji projektów na Gdynia Design Days

z naszym przewodnikiem. Nowa 

pozwoli jeszcze lepiej  koncepcje 

 projektom.  

 nam prace wybrane  

bloków tematycznych.

Gdy  wzrost staje   to blok 

 projektom  

  i  Na 

jakie  powinno  -

stwo, kiedy dotychczasowe modele mierzenia 

rozwoju  a planeta  kres swojej 

Gdy 
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Miejsce
zbiórki

Plac Konstytucji
Gdynia

Harmonogram

ul. Wójta Radtkego 36 

Gdynia

Miejskie Hale Targowe
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 Galeria Punkt
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 Surowiec swoim projektem „Stoliki 

 poddaje artystycznej rewitalizacji 

  na hali przestrzenie handlo-

we - metalowe lady umiejscowione przed 

  które  przeznaczo-

ne do likwidacji w  czasie 

ze  na planowane przebudowy. 

Po interwencji Surowca stoliki  

   kupieckich oraz, 

co  oddaje je do ,  

 i bezterminowo, tym wszystkim, 
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Traffic Design

Gdynia

Uczymy    i odkry- 

 rysy zadane nam przez 

   i  grawerowane 

rysy na kopule  

naszych  i  historii, które 

nas  To   interwencja 

artystki na szkle czyni obiekt unikatowym 

Agnieszka Bar

Plakat do opery Wozzeck
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Traffic Design
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Jan Lenica

Domowa hodowla spiruliny
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Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Wybickiego)

 Gdynia

Barbara Stelmachowska

Ambasada Rzeczpospolitej 

Polski w Tokio 
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Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Wybickiego)

 Gdynia

Krzysztof Ingarden i Jacek Ewý zmierzyli  z 

nie lada wyzwaniem. Jak  reprezenta-

cyjny i  budynek w ciasnym planie 

restrykcyjnego zagospodarowania przestrzen-

nego  Tokio? Jak 

wszystkich  i nakazów, którym 

musieli   Nic dziwnego, 

polskiej ambasady w Tokio w 1995 do momen-

tu uroczystego jej otwarcia   lat. 

Ingardenowi    w bryle 

 do polskiej architektury – w 

 do jej wznoszenia kamieniu i cegle. To 

zaznaczenie  budynku nie  wcale 

 bo – jak sam twierdzi – nasza architektu-

ra nie jest klarownie  stylistycz-

nie. Jej duch jest   z regionem, 

  Inaczej przejawia  rodzi- 

 w zabudowie góralskich hal, inaczej  na 

mazowieckiej wsi.

Krzysztof Ingarden

realLimited

Katharina Mischer, Thomas Traxler
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Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Armii Krajowej)

Gdynia

 kwiatek to prosta forma 

do polnych kwiatów. W wielobarwnej masie, 

gdy przymkniemy lekko oczy,  

 jak na kwietnej   

wydrukowane na drukarce 3D w technologii 

FDM z plastiku  ze 

odnawialnych, kompostowanego w warunkach 

 oraz z plastiku 

z recyklingu.  
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Kontener wystawy Bulwar Nadmorski
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MY3

Mental Health Association 

of New York City
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Kontener wystawy

Myszka dla zapracowanych

BKID

Samsung Balance Mouse to koncepcja myszki 

komputerowej,   gigant 

we  z  INNORED i studiem 

BKID. Na pierwszy rzut oka  i 

jak  bezprzewodowe  tego 

typu. Kiedy jednak  ma 

 nastawia „uszy” do góry i ucieka mu 

spod  niczym prawdziwa mysz. To nie 

koniec.  ma  tak sprytny, by po 

ewentualnym   

„futerko”  czujniki ruchu, które 

skutecznie  kolejne pochwycenie. 

   1967 godzin 

rocznie, co daje im drugie miejsce w rankingu 

najbardziej zapracowanych narodów 

(Polska  zajmuje na niej, wysokie szóste 

miejsce, bo pracujemy  1806 godzin 

rocznie).  myszka  

 tym, którzy w czasie pandemii korona-

wirusa   z domu,  problem 

z wyznaczaniem sobie sztywnych ram 

czasowych i  swoje  po 

godzinach, co nie jest dobre dla zdrowia

psychicznego.
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Multiform

Gabriel Fontana

Sport sprzyja integracji, budowaniu 

siebie i zdobywaniu  

ale     kompleksów, 

konfliktów i  Gabriel Fontana 

  standardowy WF, 

tak aby  pozytywne aspekty sportu 

i niejako na nowo  jego 

we   „Multi-

form” jest  w  w której wraz 

z gwizdkiem  zawodnicy 

  oraz  Ciemnoniebieski 

staje  jasnoniebieski,  staje  ciemno-

niebieski – przynajmniej do kolejnego 

Odwrócenie ról stymuluje  relacji 

ze  i konkurentami, 

a uczestnicy    sobie z 

 i   Taka forma 

gry poszerza  zawodników, 

uwydatnia mocne strony  z  nich,

oraz wyrównuje szanse  

a poprzez wykorzystanie zdrowej grywalizacji,

promuje  na temat 

w systemie edukacji.
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Dobra relacja w grupie

 z obszaru klasycznych dyscyplin 

naukowych, jest   u 

  Projekt 

„Dobra relacja w grupie” to autorskie metody 

 Andrzejewskiej i jej  który ma 

na celu wzmocnienie komunikacji i integracji 

z innymi  Warsztaty  

dzieciom,  i  

z grupami  na temat mechanizmów 

grupowych (Gra w proces),  grupy 

(Totemy komunikacyjne), sposobów radzenia 

sobie z konfliktem (Apteczka pierwszej pomo- 

cy w konflikcie) czy  w relacje i 

potrzeby (Orbity relacji, Mapy stanów i emo- 

cji).   te  to 

relacji,  kontaktu i otwartej komu- 

Nie drukuj, 

pobierz na telefon!

Jak   naturalne, gdyby 

  jego twory jak unikatowe, 

trudno  elementy z limitowanej 

kolekcji luksusowych produktów? Duet 

projektantów z Austrii od 2008 roku realizuje 

wielowarstwowy projekt, który ma na celu 

 sposobu   o otacza-

 go naturze. realLimited podejmuje temat 

 gatunków austriackiej flory 

i fauny.  od kilkunastu lat 

w oparciu o ustalony schemat. We 

z ekspertami   w jakiej wybrany 

gatunek  w kraju, a  

    go produk-

tów   egzemplarz jest 

numerowany, a 10% dochodu ze 

limitedFern to wazon inspirowany 

 gatunkiem paproci - Notholaena 

marantae, której w Austrii  

zaledwie 200 okazów. Jest ona wysoce wyspe-

cjalizowanym organizmem,  m.in.

na  serpentynowych, 

  metali  toksycznych 

Katharina Mischer i Thomas Traxler 

 na ten gatunek,  porcelano-

wy,  wazon, 

do naturalnego  

paproci.  porcelanowymi „kamienia-

mi” umieszczone  wykonane z  symbo-

Metalowy stolik limitedGrasses reprezentuje 

natomiast gatunek Agropyron cristatum. 

Zwyczajna na pierwszy rzut oka wysoka trawa 

okazuje     

 Wyprodukowano  stolików, 

a  z nich „zamieszkuje”  40 

trawy, co odpowiada liczbie 

tego gatunku na terenie Austrii.

Aplikacja, która pomaga  natychmias- 

 pomoc w przypadku  

 samobójczych.  

Organizacji Zdrowia (WHO) samobójstwo to 

trzecia    nastolat-

ków w wieku 15-19 lat.  ten -

cy globalny trend, Stowarzyszenie Zdrowia 

Psychicznego z Nowego Jorku jeszcze przed 

   MY3. To 

platforma pomocy dla osób z 

samobójczymi. Jej   -

 na „Moja trójka”.  

dodaje w niej dane kontaktowe do trzech osób, 

z którymi   w sytuacji 

kryzysowej. MY3   szybki 

 do telefonu zaufania  24/7 

oraz  30-minutowej konsultacji 

psychologicznej online.   jest 

 tworzenia indywidualnych i spra- 

wdzonych strategii  które 

  spokój, gdy w 

  paniczne  Ponadto czytelna i 

prosta aplikacja zawiera praktyczne porady 

skierowane do  grup ryzyka, m.in. 

w

tów w naszym przewodniku: 

solidarni

,

https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=14HLVW2o1kYiCOoprCbZ6jN5pQHkLao05&usp=sharing
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